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In this article, we try to have a general philosophical view on the philosophy of 

education and training. The great teachers of education and training have spoken a 

lot about education and training and its stages. According to them, the only way to 

reach human perfection is through education. Although education is a necessary 

condition for the perfection of man, it is difficult to achieve. Education has great 

value in life and requires a long time and flexibility. The formation of human 

personality depends on the way of education. With proper education, a person can 

walk the path of perfection, and if the education and training of a person is neglected, 

he will be reduced to the level of an animal. Individual and group work is needed to 

solve education issues. In addition, using the experiences of the predecessors and 

the opinions and views and philosophical perspectives of new teachers in this field 

can be a way forward. The complexity of life in today's era is such that the need to 

be familiar with the latest theoretical perspectives, both in educational sciences and 

in philosophy, is an unavoidable necessity. Therefore, in this article, we try to 

emphasize this issue more. 
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Extended Abstract 

Introduction 

Philosohy is nesscery for education. Apart from the cases that it considers, philosophy also considers the 

basic assumptions of other fields of knowledge. When the attention of philosophy is directed to science, it 

is called philosophy of science. When it examines the basic concepts of law, it is called the philosophy of 

law, and when it examines education, it is called the philosophy of education. Just like philosophy, which 

tries to find out reality by explaining it in the most general and regular way as a whole. Therefore, the 

philosophy of education also aims to understand education and training in its entirety and interpret it through 

general concepts that will guide us in choosing educational goals and policies. Just as general philosophy 

harmonizes the findings of various sciences, the philosophy of education and training also deals with the 

interpretation of these findings in terms of their effect on the education and training of humans. Scientific 

theories do not directly contain educational topics, and without a previous review from a philosophical point 

of view, it is not possible to use them in education. The philosophy of education is dependent on the general 

or formal philosophy to the extent that issues related to education have general philosophical characteristics. 

We cannot examine the existing policies of education or propose new policies without considering the 

general issues of philosophy. Those issues are: a) the nature of a good life that education aims to achieve. 

b) The nature of human existence, because we educate and educate humans. c) The nature of society, 

because education is a social process. d) The nature of reality that all knowledge seeks to penetrate into its 

territory. Therefore, the philosophy of education, in addition to other things, includes the application of 

formal philosophy in the field of education. 

Philosophy as a field that discusses existence, human knowledge and values, with education and training, 

which is an independent field and deals with teachers, students, teaching materials, teaching tools, teaching 

methods, management and organization and program. It is connecting. In order for the teacher to be able to 

connect these two disciplines together, he must have sufficient knowledge in philosophy and be familiar 

with philosophical opinions about the nature of the world, the basis of knowledge, and the foundations of 

values. In this case, the teacher can discuss what philosophers have said about the world and man while 

teaching different scientific disciplines. Likewise, in the process of acquiring information and learning 

scientific opinions, the teacher may discuss the basis of knowledge and how it is formed and created. 

In this connection, it should be said that valorology includes the science of ethics and moral values. 

Topics that people think should be emphasized in schools, such as good citizen, honor, integrity, right and 

healthy human relations, are all taught in schools. Of course, these characteristics are not always learned 

directly, but also come from the learner's own desire or mental activity, because often students learn ethics 

from who is the teacher? They learn from what the teacher teaches in the classroom. From what has been 

said, it can be concluded that every teacher needs to decide in the following cases: A- What to teach? | B- 

Why teach it? C- What methods to use in education? D- What kind of learning activities are required in each 

lesson? E- When should learning be done through group or individual activity? F- What techniques should 

he use to evaluate this learning? The teacher's answers to these questions are based on his beliefs about 

people, the world, how the students learn, how the students think and how their values are, on the other 
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hand, the teacher's decision about how to manage the class and how to evaluate the students' learning, 

including two It is: the teacher's philosophy of life and the teacher's philosophy of education. Teaching 

without having and developing a personal philosophy of education is like building a house on sand instead 

of a solid foundation, or traveling without a road map. 

According to what we briefly mentioned, we must say about education and training and its philosophy 

that the teacher must first have his own philosophy for teaching in the class and a philosophical view will 

help him to be able to succeed in educating students. The reason for this work is that the philosophical 

approaches, whether realistic or idealistic, change the way students view science and philosophy and the 

world in general, and if the role of philosophy and philosophical thinking in the analysis of educational 

issues in education and training is said by the teacher Students can have a holistic view of the problem and 

even have a holistic view of their lives. On the other hand, philosophy is closely related to values in 

education and training, and as we said, the content of education and training can be defined as a set of values. 
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 ها: واژهکليد
هاي  تعليم و تربيت، فلسفه، دیدگاه

 فلسفي، معلم و شاگرد

 

 
بيان بزرگ باشيم. درباره تعليم و تربيت و مراحل آن مردر این مقاله سعي داریم به فلسفه تعليم و ترِبيت نگاهي فلسفي کلي داشته 

م اند. به تعبير آنان تنها راه رسيدن به کمال انسان در سایه تعليم و تربيت ميسر است. با اینکه تعلي تعليم و تربيت سخن فراوان گفته
و تربيت در زندگي داراي ارزش و تربيت شرط الزم جهت به کمال رسيدن انسان است اما تحقق آن سخت و دشوار است. تعليم 

ا گيري شخصيت انسان به چگونگي تعليم و تربيت بستگي دارد. ب فراوان است و نيازمند زمان طوالني و انعطاف پذیري است. شکل

 براي. بدیا مي نزلت حيوان از تر پایين تا گيرد قرار غفلت مورد فرد تربيت و تعليم اگر و کند تربيت مناسب انسان راه کمال را طي مي
 و ها دیدگاه و نظرات و پيشينيان تجربيات از استفاده این، بر عالوه. است گروهي و فردي کار به نياز تربيت و تعليم مسائل حل

 به نياز هک است حدي در حاضر عصر در زندگي پيچيدگي. باشد گشا راه تواند ر این زمينه ميد جدید مربيان فلسفي اندازهاي چشم
 این در رو این زا. است ناپذیر اجتناب ضرورتي فلسفه در چه تربيتي علوم در چه نظري هاي دیدگاه جدیدترین با يآشنای به آشنایي

 م.دهي قرار تأکيد مورد بيشتر را موضوع این کنيم مي سعي مقاله
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  مقدمه
اما در زبان فارسي تعليم  ؛رودبه جاي هر دو مفهوم تعليم و تربيت به کار مي Educationهاي زنده دنيا تنها یک کلمه  در زبان

ت و سکند. مقصود از تعليم، آموزش دادن ا مي و تربيت یا آموزش و پرورش از دو کلمه تشکيل شده که به ظاهر دو معني را القاء
منظور از تربيت، پرورانيدن، بار آوردن، به ترقي و کمال رسانيدن و باال بردن و برتري دادن است. از اینرو، براي آشنایي بيشتر با 

انيم. ي دانشمندان و صاحبنظران مختلف است، از نظر بگذرها مفهوم تعليم و تربيت شایسته است تعاریفي را که نشان دهنده دیدگاه
 گوید: ف فرانسوي قرن شانزدهم ميمونتني فيلسو
د، بلکه ساز نمي تعليم و تربيت تنها توجه به محفوظات نيست، زیرا این امر کودک را براي زندگي آماده»

)برکت  «هدف تعليم و تربيت عبارت است از هنر سازندگي انسانها که براي زندگي مفيد و مؤثر بار آیند
1320 :2 ) 

 :گویدمي 12قرن  هربارت فيلسوف آلماني اوایل
تعليم و تربيت عبارت است از مراقبت از کودک و تعليم معلوماتي که او را صاحب هنر و مهارت و فضيلت »

و تقوا نماید و این تعليمات باید دستيابي به کمال شخصيت یعني اعتدال و هماهنگي جسم و روح را فراهم 
 (. 11: 1320برکت، )« سازد

 :گوید تربيت مي ليم ویک متفکر اسالمي درباره تع
تعليم و تربيت عبارت است از شناخت خدا، آموختن قرآن، آماده شدن براي زندگي شایسته، کسب اخالق »

 (. 0 :1320برکت، ) «نيکو و کسب هنر و دانش
یویي نيز دکند. جان  افالطون نيز تعليم و تربيت را به عنوان استخراج یا آشکار کردن آگاهي فراگيرنده از حقایق تعریف مي

 دارد:  مي مفهوم تعليم و تربيت را چنين بيان
دوباره ساختن یا دوباره سازمان دادن تجربه به منظور اینکه معناي تجربه گسترش پيدا کند و براي هدایت »

 (.21: 1320)شریعتمداري « و کنترل تجربيات بعدي فرد را بهتر قادر سازد

 چرا بشر به تربيت نيازمند است؟
 گوید: اسالمي )غزالي( درباره اهميت تعليم و تربيت مي یک فيلسوف
کردند، یعني مردم در سایه تعليم،  مي بودند، مردم همچون چهارپایان زیست نمي اگر دانشمندان و معلمين»

 (. 110: 1301 ،)حجتي« یابند مي از مرحله حيواني به مقام انساني ارتقا
 :غزالي در ادامه معتقد است که

انسان در کسب مال و حفظ آن داراي چهار حالت است، در تعليم و تعلم و حفظ علم همين همانطور که »
کند تا از  مي نماید و در حالت دیگر، مال را ذخيره مي گونه است. صاحب مال در حالت اول کسب مال

الت چهارم گردد و در حکند و از آن بهره مند مي مي را به خود انفاق نياز گردد. در حالت سوم آن سؤال بي
کند و این حالت، حالت وجود و سخا است. همين گونه در کسب علم، یک حالت مال را به دیگران بذل مي

 کند و حالتنياز مي شود و حالت تحصيل که او را از سؤال بيطلب و کسب کردن آن در انسان دیده مي
ترین حالت یک مرد ران که شریفمند شدن از علم و دانش و حالت تعليم و دانا کردن دیگدانایي و بهره

 (.112: 1301حجتي، ) «عالم است
آموزش اخالق نيز از عناصر کليدي فلسفه تعليم و تربيت است. بر معلم، الزم و ضروري است شاگردان »

هاي ناستوده و ارتکاب اعمالي که شرعا حرام یا مکروه است حفظ کند و از هر را از اخالق زشت و خوي
سازد یا موجب ترک اشتغاالت علمي با اشائه ادب به  مي حاالت و شخصيت آنها را تباهگونه رفتاري که 

گردد جلوگيري کند. معلم باید مراقب باشد که سخنان بيهوده از شاگردان او سر نزند و از دیگران مي
سوء  زمعاشرت آنان با اشخاص نامناسب و امثال این گونه اعمال ناروا جلوگيري نماید. براي پيشگيري ا

رفتار شاگردان و جلوگيري از ارتکاب خالف الزم است معلم با ایما و اشاره و کنایه راه گشاي تربيت اخالقي 
شاگردان بوده از تخلف آنها جلوگيري کند. در صورتي که ضرورت ایجاب نکند باید از آشکارگویي و تصریح 
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مهر و مودت براي ارشاد شاگردان  به تخلف شاگرد خودداري نماید و همواره از عامل لطف و محبت و
 (127: 1301حجتي، ) «رفتار توبيخ ننمایداستفاده کند و آنان را به خاطر تخلف و سوء

 فلسفه تعليم و تربيت 
ي معرفت را نيز مدنظر قرار ميدهد. هنگامي که توجه ها فلسفه غير از مواردي که بدانها نظر دارد، مفروضات اساسي دیگر رشته

اي حقوق را مورد بررسي قرار دهد، عبارت از گویند. وقتي که مفاهيم پایهشود، آن را فلسفه علم مي مي م معطوففلسفه به عل
کوشد ه که ميشود. درست مانند فلسفکند، فلسفه تعليم و تربيت ناميده ميفلسفه حقوق است و هنگامي که تربيت را بررسي مي

 ترین وجه به صورت یک کل دریابد. بنابراین، فلسفه تعليم و تربيت نيز در صددو منتظمترین واقعيت را از راه تبيين آن به عمومي
است تعليم و تربيت را در تماميت خود ادراک کند و آن را به واسطه مفاهيمي کلي که ما را در انتخاب هدفها و سياستهاي تربيتي 

يم و تربيت سازد، فلسفه تعلهاي علوم مختلف را هماهنگ ميافتهراهبر خواهند بود، تعبير و تفسير کند. همچنانکه فلسفه عمومي ی
ما حاوي مضامين ي علمي مستقيها پردازد. نظریه مي ها از جهت تأثير آنها در تعليم و تربيت انسانهانيز به تعبير و تفسير این یافته

ت تا آن حد به فلسفه وجود ندارد. فلسفه تعليم و تربي تربيتي نيستند و بدون بازبيني قبلي از دید فلسفي، امکان کاربرد آنها در تربيت
نظر گرفتن  توانيم بدون در نمي عمومي یا صوري وابسته است که مسائل مربوط به تربيت واجد خصيصه کلي فلسفي باشند. ما

ا پيشنهاد جاي آنهي جدیدي را به ها ي موجود تعليم و تربيت را مورد بررسي قرار دهيم یا سياستها مسائل کلي فلسفه، سياست
 کنيم. آن مسائل از این قرارند:

 الف( ماهيت زندگي خوب که قصد تعليم و تربيت نيل بدان است.
 دهيم. ب( ماهيت وجود انسان، چرا که انسان را تعليم و تربيت مي

 ج( ماهيت جامعه، زیرا آموزش و پرورش جریاني اجتماعي است.
ر پي نفوذ در قلمرو آن هستند. بنابراین فلسفه تعليم و تربيت عالوه بر موارد د( ماهيت واقعيت نمایي که همه معرفتها د

 دیگر، مشتمل است بر کاربرد فلسفه صوري در زمينه تربيت.
فلسفه تعليم و تربيت نيز مانند فلسفه عمومي نظري، دستوري یا تحليلي است. فلسفه تعليم و تربيت را »

هایي درباره ماهيت انسان، جامعه و جهان باشد تا ح نظریهناميم که در جستجوي طر مي هنگامي نظري
هاي متعارض پژوهش تربيتي و علوم رفتاري را نظم دهد و تعبير و تفسير کند. بتواند به واسطه آنها داده

ز موارد هایي را که تربيت باید تعقيب کند و ني خوانيم که هدففلسفه تعليم و تربيت را وقتي دستوري مي
گویيم  يم باید به کار ببرد، مشخص سازد. فلسفه تعليم و تربيت را وقتي تحليلي ها در نيل بدانکلي را که 

. به طور خالصه فلسفه تعليم و تربيت شاخه اي از فلسفه ي نظري و دستوري باشدها که روشنگر گفته
مه علوم ي هاست. به معناي دقيق کلمه علم نيست، اما یک مبحث اساسي از معرفت است که معناي حقيق

کند. ویژگي آن نسبت به سایر شعب فلسفه موضوع آن یعني تعليم و تربيت و تمایز آن  مي تربيتي را روشن
هاي متفاوت آن است. در شرایط  نسبت به سایر مباحث مربوط به این موضوع از جهت هدف خاص و روش

ي ي تعيين و تصریح هدفهاي نهایهاي خود برا به تالش رود که مي جدید از فلسفه تعليم و تربيت انتظار
تربيت با توجه به شرایط و مقتضيات زندگي فردي و جمعي انسان در عصر حاضر ادامه دهد. اعتبار نتایج 
حاصل از تحقيقات جدید علمي را با توجه به احتياجات اساسي انسان در اوضاع و احوال فعلي جهان مورد 

ر علوم مربوط به آدمي را براي افزایش کارایي آنها از نظر ي معتبها نقد و بررسي مجدد قرار دهد. یافته
 (. 170: 1322 ،)شکوهي «تحقق هدفهاي نهایي و اهداف کلي تربيت با یکدیگر تلفيق کند

جان دیویي معتقد است رسالت فلسفه تحول اجتماعي است و این تحول بوسيله آموزش و پرورش صورت »
هاي فلسفي است. از این رو فلسفه آموزش و پرورش ندیشها گيرد. آموزش و پرورش آزمایشگاه سنجشمي

 (. 107:  1077، زاده )نقيب «هاي فلسفه نيست بلکه خود فلسفه استیکي از شاخه
م و تربيت را به ارتباط فلسفه با تعلي تعليم و تربيت مقدمه اي براي ورود به زندگي نيست بلکه خود زندگي است. به نظر دیویي

 وان مجسم ساخت:تسه صورت زیر مي
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يت کند با تعليم و تربها بحث مي ، معرفت آدمي و ارزشهستياي که درباره فلسفه به عنوان رشته (الف»
اي مستقل است و با معلم، شاگرد، مواد درسي، وسایل تعليماتي، روش تدریس، مدیریت و که رشته

بط تعلم بتواند این دو رشته را با هم مرکند. براي اینکه مسازمان و برنامه سرو کار دارد ارتباط پيدا مي
سازد باید اطالعات کافي در فلسفه داشته باشد و با آراي فلسفي درباره ماهيت جهان، اساس معرفت 

هاي مختلف علمي تواند ضمن تدریس رشتهها آشنا باشد. در این صورت معلم مي و مباني ارزش
طور در جریان کسب  ند مورد بحث قرار دهد. هميناآنچه را که فيلسوفان درباره جهان و انسان گفته

معلومات و تحصيل آراي علمي ممکن است معلم اساس معرفت و چگونگي تشکيل و پيدایش آن را 
هاي ها و چگونگي تشکيل قضاوت توان مباني ارزشمورد بحث قرار دهد. در درس اخالق نيز مي

 ارزشي را بررسي نمود.
رخورد به هاي فلسفي در ب ربيت به صورت اجراي روشهاي فلسفي با فعاليترابطه فلسفه با تعليم و ت (ب

 فلسفي هايتوانند از روشهاي علمي، معلم و شاگرد ميگردد. در بحثمسائل تربيتي ظاهر مي
دیالکتيکي، استقرایي، قياسي یا روش حل مسأله استفاده کنند. روش حل مسأله از لحاظ تربيتي در 

ه تواند در هر رشته بمعلمان و در فهم مطالب علمي تأثير فراوان دارد. معلم مي تقویت فکر شاگردان و
اند شاگردان را متوجه مسائل سازد و به جاي شرح آنچه در کتاب نوشته شده یا دانشمندان بيان کرده

ا برده شخصآنها کمک کند تا از طریق مشاهده، آزمایش و مطالعه چگونگي پيدایش مباحث و آرا پي
ت هاي علمي، با اعتقادادر مدرسه معلم و شاگرد با کلمات و مفاهيم مختلف، با نظریه جه آنها شوند.متو

هاي تاریخي و امور اجتماعي سروکار دارند،  اخالقي، با افکار و عقاید متداول در جامعه، با قضاوت
د در یک ط دادن عقایهاي فلسفي مثل تحليل مفاهيم و افکار، ارزیابي نظرات، ارتباآشنایي با فعاليت

زمينه منطقي، سير عقالني، تفسير عقاید و چگونگي ارزشها براي معلم و شاگرد مفيدند. اینگونه 
لکه کنند، بو مباني آنها به شاگردان کمک مي ها ها نه تنها در روشن ساختن مفاهيم و قضاوت فعاليت

 علمي نيز سودمندند.در ارزیابي عقاید و کوشش براي کشف راههاي تازه و تعميم آراي 
فلسفه  شود. از طرف دیگر،تلقي مي «عمل»به عنوان  «تعليم و تربيت»و  «تئوري»به عنوان  «فلسفه» -ج

 آموزیمسازد. آنچه در فلسفه راجع به جهان و همنوعان مي مي از لحاظ نظري ما را با جهان و انسان آشنا
گر مطالعه آراي فلسفي درباره جهان و انسان گذارد یا به عبارت دیدر کل شخصيت ما نيز تأثير مي

 «عملي»آورد. تقویت این تمایل کار تعليم و تربيت یا قسمت تمایل و گرایش خاصي در ما بوجود مي
ت را به اگر بخواهيم تعليم و تربي»گوید دهد. با توجه به این نکته جان دیویي ميفلسفه را تشکيل مي

ي، عقالني و عاطفي نسبت به طبيعت و همنوعان تلقي کنيم، هاي اساسعنوان جریان تشکيل گرایش
 «ممکن است فلسفه را به صورت تئوري کلي یا اساس نظري تعليم و تربيت تعریف نمایيم

  (.112: 1320 ،)شریعتمداري
 شوند: مي به عالوه نکات زیر به ارتباط فلسفه با تعليم و تربيت مربوط

کند. تربيت همان طور که از سایر علوم کمک ها را مشخص مي وشهاي نهایي تربيت انسان و ر فلسفه هدف (1
 گيرد. گيرد، از فلسفه کمک ميمي

 شود.هاي بزرگ فلسفي و نتایج آن در تربيت به کار برده مياندیشه (2

 مفهوم ارزش
 شوند. مي نمایند، ارزش ناميده مي هاي ما را هدایت عقاید یا مفاهيمي که به آنها بها داده و فعاليت»

هاي قضاوت،  اند از مالک روند و همان معنا را دارند، عبارت مي هاي دیگر که در همين راستا به کار واژه
 ها یاري ها ما را در انتخاب جایگزین اصول راهنمایي کننده، نيروي محرک و عوامل گزینشي، همه این واژه

ا کنند بذیرند یا حداقل آن را رد نميپاغلب مردم، تعریف فوق را درباره ارزشها تا حدودي مي. رسانند مي
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باید  اه شود، بر این باورند که ارزشاین وجود، زماني که درباره نظام ارزشها صحبت یا مطالبي نوشته مي
  (.110-113: 8811، )خليلي شوریني «با رفتارها و الگوهاي رفتاري تعدیل گردند

شود  يم قدري براي آنها ارزش قائله یا چيزهایي است که یک جامعه ب در واقع تعليم و تربيت متضمن انتقال چيزهاي با ارزش،
داند. از آنجا که تعليم و تربيت واسطه انتقال چيزهایي با ارزش است، محتواي هاي آینده مهم و الزم ميکه انتقال آن را به نسل

برنامه درسي، یعني در بررسي محتواي تعليم و اي از ارزشها تعریف کرد. از این رو، در بررسي توان مجموعهتعليم و تربيت را مي
سازد تعليم و تربيت هم با اعتقادات و هم با واقعيات و نيز با ضوابط تربيت رسمي که مدرسه به نمایندگي از طرف جامعه منتقل مي

 اي سرو کار دارد.و آموزش حرفه
هایي که به نظر مردم گيرد. عنوانرا در بر مي هاي اخالقي شناسي، علم اخالق و ارزشارزشدر همين ارتباط باید گفت که 

باید مورد توجه و تأکيد مدارس باشند از جمله شهروند خوب، شرافت، درستکاري، روابط درست و سالم انساني، همگي در مدارس 
هني یادگيرنده نيز ذ خواسته یا فعاليتشوند بلکه از یادگيري خودشوند. البته، این خصایص هميشه مستقيما آموخته نميآموخته مي
 دریسدر کالس درس ت معلم چيزي کهگيرند تا از  مي یاد کيست؟محصالن، علم اخالق را از اینکه معلم  شود، زیرا غالباًحاصل مي

 توان نتيجه گرفت که هر معلم نيازمند است در موارد زیر تصميم بگيرد: از آنچه گفته شد مي کند. مي
 چه چيز تدریس کند؟ (الف
 را آن را تدریس کند؟ چ (ب
 هایي را در آموزش به کار ببرد؟ چه روش (پ
 اند؟  هاي یادگيري الزمدر هر درس چه نوع فعاليت (ت
  چه وقت یادگيري باید به وسيله فعاليت گروهي یا فردي انجام گيرد؟ (ث
 براي ارزشيابي این یادگيري از چه فنوني باید استفاده کند؟  (ج

ها مبتني هستند بر اعتقادات او درباره اشخاص، دنيا، چگونگي یادگيري شاگردان، چگونگي تفکر ین پرسشهاي معلم به اپاسخ
هاي آنان از سوي دیگر، تصميم معلم درباره چگونگي اداره کالس تا چگونگي ارزشيابي یادگيري شاگردان و چگونگي ارزش

 محصالن در برگيرنده دو امر است:
 فلسفه معلم از زندگي (1
 .فلسفه معلم از آموزش و پرورش (2

تدریس بدون داشتن و پروراندن فلسفه شخصي از آموزش و پرورش شبيه ساختن خانه است بر روي شن و ماسه به جاي یک 
اند  فلسفي مورد بررسي قرار گرفته هاي ها از دیدگاهماهيت ارزش .بنيان محکم، یا سفر کردن است بدون همراه داشتن نقشه راه

  کنيم: مي که در اینجا به چند نمونه اشاره

  هارئاليستنظر . 1
ه کنند. به عبارت دیگر، ارزش بها را عبارت از خصوصياتي که در اشياء یا اعمال وجود دارند تلقي مي دسته اي از فيلسوفان ارزش

قاشي . یک منظره زیبا یا تابلوي نشود مي کسامري عيني یا خارجي است و در خود شيئي یا عمل منع هااز رئاليست نظر این دسته
شود که خصوصياتي معين داشته باشد. این خصوصيات ممکن است تعادل، هماهنگي، تناسب و وحدت اجزاء وقتي با ارزش تلقي مي

 شود. باشد و هر چيزي که اینگونه امور را منعکس کند با ارزش فرض مي

 هاآليستنظر ايده .2
کنند. آنچه مورد عالقه یک فرد قرار گيرد براي او با ارزشها را محصول تمایالت یا احساسات افراد تلقي مي اي از فيلسوفان پاره

ارزش است. به نظر این دسته یک اثر هنري یا یک عمل اخالقي در خود خصوصيتي ندارد. فرد با پيروي از تمایالت یا احساسات 
. ها وجود داردها درباره ارزشن دسته اختالف نظري است که ميان افراد یا گروهشود. دليل عمده ای مي خود براي چيزي ارزش قائل

 باشد.شود که فردي براي اثري هنري ارزش قائل است در صورتي که همين اثر براي دیگري فاقد ارزش ميگاهي دیده مي
فراگيران و  «خود»عبارت است از کمک به رشد و تکامل ذهن و  ها ایده آليستهدف تربيت از دیدگاه »

فراهم آوردن زمينه و موقعيت مناسب براي خود شکوفایي ایشان. این سيستم فکري انسان خوب بودن را 
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دهد. بنابراین آموزش و پرورش باید انسانيت را بر نيرومند بودن مقدم بداند  مي بر انسان با معلومات ترجيح
 (.300: 1320، نژاد شعاري) «الش کندریزي و ت و براي رشد و گسترش آن در همه شاگردان، برنامه

 نقش معلم
 شود: يم هاي زیر به او نسبت داده نماید و نقشنقش اصلي و اساسي را در جریان تربيتي ایفا مي هاآليستایدهمعلم به نظر 

 معلم مظهر یا نمونه کامل واقعيت براي شاگردان است. (1
 معلم باید معلومات کافي درباره شاگردان داشته باشد.  (2
  معلم باید در فن خود متخصص باشد. (3
 معلم باید ستایش و احترام شاگرد را جلب کند.  (0
 معلم باید دوست صميمي هر یک از شاگردان باشد. (1
 معلم باید بتواند تمایل به یادگيري را در شاگرد بيدار کند. (0
 معلم باید در فن زندگي استاد باشد. (0
 د.معلم باید در تکامل شخصيت آدمي همکار خدا باش (0
 معلم باید بتواند با شاگردان تفاهم و ارتباط حاصل کند. (2

 کند بداند. مي معلم باید قدر و ارزش موضوعي را که تدریس (17
 آموزد. مي معلم خوب در ضمن تدریس شخص، چيزهاي تازه (11
 معلم باید سفير پيشرفت و ترقي باشد و شاگردان را به طرف هدف نهایي سوق دهد. (12
 ي باشد.معلم باید سازنده دموکراس (13
 - 101: 1320 ،معلم باید بتدریج خود را فراموش کند و به شخصيت شاگردان و رشد آنها اهميت دهد )شریعتمداري (10

100 .) 
 هاي معلم قابل مالحظه است:  نکات زیر نيز در ارتباط با ویژگي»
  .باید از لحاظ معرفت و بينش، برتر از دیگران باشد 
 خوبي بشناسد.ه هاي همه شاگردان را ب ایينيازها و توان 
 هاي اکتشافي، تحليلي و ترکيبي و کاربرد معرفت و معلومات آموخته در  ها و موقعيت بکوشد فرصت

 زندگي را براي همه شاگردان فراهم کند و آنها را خالق بار آورد. 
  .شاگردان را به تقليد از اشخاص بزرگ و برجسته تشویق کند 
 ق تأکيد کند.اهميت اخال بر 
 آموزان الگوسازي کند.  بکوشد خصایص مطلوب را براي دانش 
 ان تشویق کند. آموز تفکر مستقل را با هدایت بحث کالس در دانش 
 گيري مورد تأکيد قرار دهد.  ي ثابت را در تصميمها ارزش 
  .رشد و تکامل هوشي و اخالقي شاگردان را به سوي برتري هدایت کند 
 گيري را در همه شاگردان برانگيزد و تقویت کند  هاي تفکر و نيروهاي تصميم ترشد و تکامل مهار

 (.321: 1320 ،نژاد )شعاري
رند. چون تقليد گيکنند و از این راه عادات زندگي را فرا ميباتلر معتقد است که کودکان به طور طبيعي از بزرگساالن تقليد مي

سه مورد استفاده قرار داد. اما باید دید آیا تقليد با تعليم و تربيت توافق دارد یا خير؟ بنابراین باید آن را در مدر .امري طبيعي است
ئل شود که براي تقليد ارزش تربيتي قاگيرند اما این امر سبب نمياي از امور را از راه تقليد فرا ميدرست است که افراد آدمي پاره

 آیند. سند در جریان زندگي جمعي در افراد بوجود ميشویم. بسياري از افکار و عقاید ناصواب و عادات ناپ
سازي کودکان و نوجوانان را به سازگاري شود و آمادهطبعا در محدوده جهان مادي مطرح مي هارئاليستهدف تربيت از دیدگاه 

بيت ند و هدف تعليم و ترها کودکان باید زندگي سالم و خوشي را یاد بگير دهد. به نظر رئاليستبا این جهان مورد توجه قرار مي
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هاي زندگي باشد و افرادي بار آیند که روشن و درست بيندیشند و داراي اخالق نيکو و بدن باید مواجه ساختن ایشان با واقعيت
 سالم باشند.

ثر ؤبراي معلم مقامي ارجمند قائل است و او را در چگونگي تربيت و رسيدن به هدف مطلوب، بسيار م رئاليستيفلسفه تربيت 
داند که محصالن را به فعاليت شخصي برانگيزد، امکان بحث و انتقاد به ایشان بدهد، گرایي معلم را مسؤل این ميداند. واقعمي

 اندیش بار آورد. بين و نيک کنجکاوي آنان را تحریک کند و به طور کلي آنها را افرادي واقع
 اند از:  يري عبارتها عوامل مؤثر در جریان تدریس و یادگ به نظر رئاليست»
 آموزد.عالقه و رغبت شاگرد به آنچه مي (1
 ارائه آنچه در جریان یادگيري مؤثر باشد. (2
 عکس العمل یا کوشش یادگيرنده (3
 فهم و قضاوت شاگرد. (0
 شود باید به صورت عادت در آید.آنچه آموخته مي (1
 (. 121: 1320 ،)شریعتمداري «م دهدبا آزمایش یا کار تجربي باید به شاگرد کمک کرد تا آنچه آموخته شخصا انجا (0

 کنيم.اره ميسينا و ارسطو اش هاي فلسفي فيلسوفان یعني فلسفه تربيتي ابندر اینجا بطور مختصر به دو نمونه از اندیشه
سينا آفرینش جهان نتيجه تعقل باري تعالي از ذات خود اوست. همين تعقل و علم خداوند به ذات خود اوست که  به نظر ابن

آورد. خلقت در عين حال عطاي وجود عقل است و بدین جهت هر موجودي در این عالم به وسيله وجود اشياء را به وجود ميهمه 
و عقل خود به مبدأ عالم پيوسته است. بنابراین، باالترین اصل در عالم خلقت عقل است. عقل برهمه موجودات حکم فرمایي 

حاکم و فرمانرواي قواي نفساني است. پس سعادت انسان در آن است که جهان  انسان عقل ماديکند، همچنان که در عالم مي
ينا درباره س ابننظر  .محسوسات را ترک گوید و به عالم معقوالت بپيوندد. اصوال غایت زندگي انسان و معناي حيات او همين است

ي دارد، اتوجه شاگردان است و اهميت ویژه معلم و تربيت به شرح زیر است: شخصيت و تعادل رواني معلم بيش از دیگران مورد
هاي مثبت و سازنده یا منفي و مخرب ایجاد کند. ارتباط نزدیک معلم با ان واکنشآموز تواند در دانشزیرا معلم به عنوان الگو مي

ه طور نفوذ ممکن است بکند. این تأثير و ان و نفوذي که بر آنان دارد نقش مهمي در سالمت فکري و رواني آنان ایفا ميآموز دانش
ه رفتار، حرکات، گيرند، بلکگوید فرا ميمستقيم و غيرمستقيم صورت پذیرد زیرا، شاگردان نه تنها مطالبي را که معلم مستقيما مي

 گذارد.ها و کل شخصيت معلم در آنان اثر مي ها، مهارتنگرش
 سازد. گاهي او را تشویق و زماني تهدید نماید آشناقران خوب  سينا آموزگار باید کودک را از کارهاي زشت منع و با ابنبه عقيدة 

. به هنگام آموزش اعتدال را همواره رعایت کند، یعني نه خود را چنان عبوس او را تنبيه بدني مالیم کندو چنانچه نتيجه نگرفت، 
 د و به بيانات او توجه نکند.نشان دهد که طفل را یاراي پرسش و صحبت نباشد و نه آنقدر مالیمت کند که کودک جسور شو

آموزگار باید کودک را بشناسد و طبع و قریحه او را بيازماید تا بتواند در انتخاب هنر و پيشه وي را کمک کند و وقتي هنري را 
 يم نامسينا در کتاب شفا از شش گونه تعل ابنفراگرفت باید او را به استفاده از آن ترغيب کرد تا به کسب معاش عمال خوي گيرد. 

 برد که آموزگار باید هر کدام را به موقع مقتضي بکار برد.  مي
 داند و این دوران را به سه مرحله به این شرح تقسيم مي سالگي 21ارسطو دوران تربيت را از زمان تولد تا »

 کند: مي
ن نظر او تا ایسالگي به نظر ارسطو تربيت در این مرحله به عهده خانواده است. به  0از زمان والدت تا  (1

سن نباید کودک را از تربيت خانوادگي محروم کرد چه تربيت خانوادگي براي تربيت عواطف کودک 
سالگي  0داند. به نظر او تربيت کودک بعد از  مي ضروري است. ارسطو تغذیه کودک از شير مادر را الزم

 به عهده دولت است.
ي است. در این مرحله کودک باید طبق برنامه جامعي سالگ 10سالگي تا سن رشد که به عقيده او  0از  (2

تربيت شود. این برنامه باید عالوه بر موسيقي و ورزش، خواندن و نوشتن و حساب کردن را نيز شامل 
 شود.

سالگي در این مرحله باید معاني بيان، ادبيات، ریاضيات، موسيقي و جغرافيا به افراد  21از سن رشد تا  (3
و نخستين متفکري است که به رشد و تحوالت رواني انسان در دوره بلوغ توجه آموخته شود. ارسط
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امروز  شناسانکرده و در این دوره به خصایصي پي برده و آنها را تشریح کرده که بسياري از آنها را روان
رسد و تنها کساني باید به تحصيالت  مي سالگي به اوج خود 21کنند. به نظر او تربيت در  مي تأیيد

يل توانند به تحص مي دهند که از لحاظ استعداد عقلي ممتاز باشند. جوانان مستعد در این دوره خود ادامه
 (.113: 1300 ،)مایر «فلسفه و علوم تجربي بپردازند

ي تازه مدارس متوسطه و ها ارسطو پایه اساسي برنامه درسي دوره قدیم را فراهم نمود و حتي برنامه» 
یا رشته به اصطالح آزاد که در مدارس دهند. هفت هنر ثاري از نفوذ او را نشان مينيز تا حدي آ ها دانشگاه

شد و به صورت طرحي از آموزش آزاد تا قرن هيجدهم مطرح بود مبتني بر قرون وسطي آموزش داده مي
 (.02: 1327 ،)اوليچ «کار ارسطو بود

 ارد. ارسطو بر این عقيده است که مهم ترین صفت اختصاصيآرمان تربيت ارسطویي بر مبناي نظریه صریحي درباره بشر قرار د
 :گوید مي بشر استعداد عقالني اوست، از این رو معتقد به پرورش عقل است و

ارسطو، که عالقه دارد دانش را به طور منظم عرضه  .حيات عاطفي تنها مقدمه اي بر رشد عقالني ماست»
رود. تجربه باید راهنماي ما باشد و جزئي به کلي ميکند که ذهن از اخص به اعم و از  مي بدارد، ثابت

نند. ککند که تربيت و فلسفه بدون روش صحيح پيشرفت نمياستقراء هادي استنتاج گردد. ارسطو تأکيد مي
هدف تربيت، به نظر ارسطو، راهنمایي جوانان است، به نحوي که چيزهایي را که باید دوست بدارند از 

باشند بيزار شوند. تربيت تنها متوجه مفهوم جزئي انسان نيست بلکه با رشد تمام چيزهایي که باید بيزار 
 (.113 :1327اوليچ، ) «استعدادهاي او اعم از بدني و عقلي و اخالقي سرو کار دارد

 گيرينتيجه
دریس در کالس تبا توجه به آنچه که مختصر اشاره کردیم باید درباره تعليم و تربيت و فلسفه آن بگویيم که معلم باید نخست براي 

ود. دليل ان موفق شآموز فلسفه خاص خودش را داشته باشد و نگاه فلسفي به او کمک خواهد کرد تا بهتر بتواند در تربيت دانش
لي جهان آموزان به علم و فلسفه و بطور ک آليستي نحوه نگرش دانشاین کار این است که رویکردهاي فلسفي چه رئاليستي چه ایده

آموزان  ند و اگر در تعليم و تربيت نقش فلسفه و تفکر فلسفي در تحليل مسائل آموزشي از طرف معلم گفته شود دانشدهرا تغيير مي
 ها اي به زندگي خود خواهند داشت. از سوي دیگر، فلسفه با ارزشگرایانهاي به مساله داشته و حتي نگاه کلگرایانهتوان نگاه کلمي

 .کرد تعریف ها زشار از ايمجموعه توانمحتواي تعليم و تربيت را مي نگاتنگي دارد و چنانکه گفتيمدر تعليم و تربيت نيز ارتباط ت
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